بسم هللا الرحمن الرحيم
ثمار توحيد هللا
تعريف التوحيد
إن عقٌدة التوحٌد هً لب اإلسالم ،بل هً محور رساالت السماء،
قال تعالى :
ُون
ول إِ اَّل ُنوحِي إِلَ ْي ِه أَ ان ُه ََّل إِلَ َه إِ اَّل أَ َنا َف ْ
س ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك مِنْ َر ُ
َو َما أَ ْر َ
س ٍ
اع ُبد ِ
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إله واحد ،خالق كل شًء ،ورب كل شًء ،له الخلق واألمر ،وإلٌهه الميهٌر ،فهً السهماء إلهه ،وفهً األر

إلهه ههو

وحده الجدٌر ،أن ٌعبد فال ٌجحد ،وأن ٌشكر فال ٌكفر وأن ٌطاع فال ٌعيى .
روى الشٌخان البخاري ومسلم  :عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال  :كنت ردٌف النبً يلى هللا علٌه وسلم ،فقهال
لً ٌا معاذ ما حق هللا على العباد ؟ وما حق العباد على هللا ؟ قلت هللا ورسوله أعلم ،قال علٌه اليالة والسالم  :حهق
هللا على العباد أن ٌعبدوه ،ألن العبادة هً علة وجودهم .
حق هللا على العباد أن ٌعبدوه ،وال ٌشركوا به شٌئا ً وحق العباد على هللا ،أن ال ٌعذب من ال ٌشرك به شٌئا ً .
لوازم التوحيد
 .1أن ال ٌتخذ اإلنسان من دون هللا ربا ً ٌعظمه كما ٌعظم هللا
فلههو اعتقههد أن جيههة ٌههر هللاٌ ،مكههن أن تعطههً ،أو أن تمن ه

ٌمكههن أن تخف ه

 ،أو أن ترف ه ٌ ،مكههن أن تع ه أو تههذل،

مستقلة عن إرادة هللا فقد أشرك .
 .2أن ال ٌتخذ اإلنسان من دون هللا ولٌا ًٌ ،حبه كحب هللا .
 .3أن ال ٌتخذ اإلنسان ٌر هللا حكماٌ ،طٌعه كما ٌطٌ هللا .
ثمار التوحيد
 .1تحرٌر لإلنسان
من كل عبودٌة ،إال لربه الواحد الهدٌان ،الهذي خلقهه فسهواه وكرمهه ،التوحٌهد تحرٌهر لعقلهه مهن الخرافهات واألوههام،
التوحٌد تحرٌر لضمٌره من الخضوع والذل واالستسالم ،التوحٌد تحرٌر لحٌاته من تسلط األرباب والمتأليٌن .
ٌ .2عٌن على تكوٌن الشخيٌة المت نة
التً توضحت فً الحٌاة وجيتيا ،وتوحدت اٌتيا وتحدد طرٌقيا ،فلٌس ليا إال إله واحد ،تتجه إلٌه فً الخلوة،
والجلوة وتدعوه فً السراء والضراء ،وتعمل على ما ٌرضٌه ،فً اليغٌرة والكبٌرة .

ٌ .3ملئ نفس ياحبه أمنا ً وطمأنٌنة
فال تسترد بيا المخاوف التً تتسلط على أهل الشرك ،فقد سد الموحد منافذ الخهوف التهً ٌفتحيها النهاس علهى أنفسهيم،
الخههوف علههى الههر ق ،والخههوف علههى األجههل ،والخههوف علههى الههنفس ،والخههوف علههى األهههل واألوالد ،والخههوف مههن
اإلنس ،والخوف من الجن ،والخوف من الموت ،والخوف من ما بعد الموت .
أما المؤمن اليادق ،الموحد فهال ٌخهاف إال هللا ،وال ٌخشهى إال هللا ،وليهذا تهراه أمنها ً إذا خهاف النهاس ،مطمئنها ً إذا قلهق
الناس هادئا ً إذا اضطرب الناس .
 .4التوحٌد ميدر لقوة النفس
إذ ٌمههنا التوحٌههد يههاحبه ،قههوة نفسه ً
هٌة هائلههة ،حٌههت تمتلههئ نفسههه مههن الرجههاء بهها تعههالى ،والثقههة بههه ،والتوكههل علٌههه،
والرضههى بقضههائه واليههبر علههى بالئههه ،واالسههتغناء بههه عههن خلقههه ،فيههو راسههل كالجبههل ،ال ت ح حههه الحههوادت ،وال
ت ع عه الكوارت .
 .5التوحٌد أساس األخوة اإلنسانٌة والمساواة البشرٌة
ألن األخوة والمساواة ،ال تتحققان فً حٌاة النهاس إذا كهان بعضهيم أربابها ً لهبع

 ،أمها إن كهان النهاس جمٌعها ً عبهاداً

وهللا فوق الخلق فٌيا وحده ،هو الخالق ،المربً ،المسهٌر ،الهرا ق ههو الحكهم ،إلٌهه الميهٌر ،عندئهذ تتحقهق المسهاواة
بٌن الناس ،وٌأتلف بعضيم بعضا ً .
وهذه بع

ثمار التوحٌد ،وقهد قٌهل مها تعلمهت العبٌهد ،أفضهل مهن التوحٌهد وقٌهل أٌضها ً  :نياٌهة العلهم التوحٌهد ،ونياٌهة

العمل التقوى .
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